
Vägbeskrivning till Hufvudsta Ridklubb  
 
E4 Norrifrån  

• Kör E4 söderut och sväng av vid avfarten mot Solna/Sundbyberg (Haga Norra). 
• Vid den första korsningen sväng höger in på Frösundaleden.  
• Kör rakt fram genom de 2 första rondellerna och fortsätt rakt fram  
• Sväng upp till vänster i nästa rondell och passera först med Hagalund (höga blå hus) till 

vänster och fortsätt rakt fram genom nästa stora korsning och passera med Solna 
Centrum till vänster.  

• Fortsätt rakt fram förbi Max och Solna hallen och genom nästa stora korsning.  
• Cirka 400 m efter korsningen sväng andra vänster in på Storgatan, skyltat mot Huvudsta. 
• Strax efter korsningen vid Huvudsta Centrum sväng höger in på Armégatan, skyltat Västra 

Skogen.  
• Efter cirka 200 m sväng till höger in på Kristinelundsvägen, skyltat Hufvudsta 

Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  
• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
E18 Norrifrån  

• Från E18, i höjd med Rinkeby, tag väg 279 (Ulvsundavägen) mot Bromma flygplats. 
• Fortsätt väg 279 förbi Solvalla, Bromma Blocks samt Bromma Flygplats. 
• Efter Bromma flygplats, ligg i vänster fil och sväng vänster in på Norrbyvägen mot Solna.  
• Kör över bron över Bällstaviken och sväng av vid den första avfarten till höger mot 

Huvudsta. 
• Sväng direkt höger mot Huvudsta Centrum, passera med Huvudsta C på vänster sida. 
• Sväng höger in på Armégatan, skyltat Västra Skogen.  
• Efter ca 200 m sväng till höger in på Kristinelundsvägen, Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad 

samt ”Ryttartävlingar”. 
• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
E4/E20 Söderifrån  

• Kör E4/E20 (Essingeleden) till avfart 162 mot Sundbyberg/Solna, avfarten ligger på 
vänster sida.  

• I båda rondellerna, ta den 2:a avfarten och lägg er i vänster fil mot Solna/Huvudsta. 
• Vid trafiklyset sväng vänster in på Armégatan, skyltat Huvudsta, passera INGO-macken 

och Västra skogen. 
• Vid tredje avfarten efter Västra skogen, sväng vänster in på Kristinelundsvägen, skyltat 

Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”.  
• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
 
Centralbron Söderifrån  

• Kör Centralbron norrut, håll till vänster och följ Klarastrandsleden.  
• Ta av mot Solna/Huvudsta/Postterminal. Följ Pampaslänken (går parallellt med 

järnvägen).  
• I rondellen, kör rakt fram i riktning mot Sundbyberg/Solna/Huvudstar, lägg er i vänster 

fil.  
• Vid trafiklyset sväng vänster in på Armégatan, skyltat Huvudsta, passera INGO-macken 

och Västra skogen.  
• Vid tredje avfarten efter Västra skogen, sväng vänster in på Kristinelundsvägen, skyltat 

Hufvudsta Gård/Ridhus/Bad samt ”Ryttartävlingar”. 
• Följ Kristinelundsvägen ner för backen och anläggningen finns på höger sida.  
• Kör sakta vid anläggningen! Tänk på att tävlingsbanan är precis bredvid vägen. 

 
 
 
 
 
Från Tunnelbanan – Blå linjen 
 
Station Huvudsta  



• Gå till höger direkt efter tunnelbanespärrarna och gå ut från stationen.  
• Håll till höger och följ gångvägen som leder under bron.  
• Följ gångvägen ner för allén, vid slutet av nerförsbacken ligger stallet på vänster sida.  

 
Station Västra skogen  

• Gå rakt fram då du kommer ut från tunnelbanan (COOP på höger sida) och följ 
trottoaren utmed Armégatan.  

• Efter Wiboms väg håll till vänster och gå gångvägen mot Tallbackaskolan.  
• Sväng till vänster så att du har skolan till höger om dig.  
• Korsa Kristinelundsvägen och följ gångvägen ner till stallet.  

 
För er med GPS  
WGS84: Lat: N 59o 20' 46.55" Long: E 17o 59' 35.92" RT90: X= 6582666 
 
 
 
 


